
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
Námestie SNP 10, 814 66 Bratislava, e-mail: vpl@vpl.sk, www.vpl.sk

XXXV. Výročná konferencia Slovenskej spoločnosti 
všeobecného praktického lekárstva

16. - 18. október 2014, Vysoké Tatry

Organizačné zabezpečenie:       FARMI-PROFI, s.r.o., www.farmi-pro .sk, kontakty :

Marcela Idlbeková, mobil: 0918 569 890, e-mail: idlbekova@farmi-pro .sk

Eva Kačeríková, mobil: 0918 502 341, e-mail: kacerikova@farmi-pro .sk

Záväzná prihláška k účasti na konferencii

Názov rmy:

Adresa:

IČO: IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Telefón: Fax:

E-mail: Mobil:

Forma účasti (vyznačiť): cena

generálny sponzor dohodou

hlavný sponzor dohodou

sponzor dohodou

sponzor spoločenského večera, kultúrneho programu dohodou

sponzor obeda (môže byť spojený s remným sympóziom) dohodou

sponzor občerstvenia dohodou

vystavovateľ cena podľa objednaného počtu m2

Základný poplatok pre vystavovateľov (ZP) 1.100 €

(v cene základného poplatku sú 2m2 výstavnej plochy, stôl a dve stoličky) 

Cena za každé ďalšie 2m2 je 800 €, cena ostatných požiadaviek sa určí dohodou

Objednávame výstavnú plochu (počet m2)

Ďalšie požiadavky (zaškrtnite)

reklamný poster/logo v prednáškových priestoroch 250 €

vloženie 1 ks (A4) remného materiálu do programu 250 €

inzercia v programe, 1 strana A4 600 €

sponzorovaná prednáška (20 minút vrátane diskusie)  €

sponzorované sympózium (60 minút vrátane diskusie) 3.600 €

Registračný poplatok pre zástupcov vystavujúcich riem á 20 €, počet zást.:                  suma spolu: 
(vstup majú zabezpečený iba zaregistrovaní zástupcovia vystavovateľov)

Uvedené ceny sú bez DPH.

Cena spolu ....................................... €

Ceny sú stanovené dohodou s organizátorom podujatia v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z.,v znení neskorších predpisov.

1.200

Sme platcom DPH*   áno / nie   (* nehodiace sa prečiarknite)



TERMÍNY:

1.    Termín zaslania záväzných prihlášok na poštovú adresu FARMI-PROFI, s.r.o., Ivanská cesta 2/C, 821 04 Bratislava, 

alebo naskenovanú  prihlášku na adresu  je do 31. júla 2014. Uprednostníme skôr

prihlásených.

2.    Termín zaslania reklamných stránok vo formáte tlačového pdf veľkosti A4 do de nitívneho programu najneskôr do

15. septembra 2014.

Poznámky:

- Žiadame rmy, aby poplatky za účasť na podujatí uhrádzali len na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú Vám vystaví
a pošle v prípade, že ste platcom DPH, spoločnosť FARMI-PROFI, s.r.o. po odsúhlasení Vaše prihlášky SSVPL, v prípade,
že nie ste platcom DPH, Vám fakturu vystaví a pošle SSVPL.

 

- Zároveň žiadame rmy, aby sa jej zástupca najneskôr mesiac pred začiatkom podujatia skontaktoval s pracovníkom

FARMI-PROFI, s.r.o. a upresnil svoje požiadavky na technické zabezpečenie vystavovania.

dátum 
pečiatka a podpis zodpovednej osoby


